
Tangentiel afskæring 
 

 
Formål: 
Ved tangentiel afskæring ønsker man at fjerne et mindre element fra huden 
(modermærke eller lignende), som er beliggende i overhud og læderhud uden 
anvendelse af syning. Metoden er meget hurtigere end udskæring og syning. Metoden 
er særlig velegnet ved fjernelse af elementer på krop og i ansigtet, idet arret i de fleste 
tilfælde vil blive pænere end ved udskæring og syning. 
 
Udførelse: 
Efter afvask med spritserviet foretages injektion af lokalbedøvelse. Bedøvelsen 
indsprøjtes under og omkring det element, der skal fjernes, med en meget tynd kanyle. 
Området vil være bedøvet næsten umiddelbart efter indsprøjtningen. Der vil udover 
stiksmerten være en sviende smerte under indsprøjtningen af bedøvelsesvæsken. 
 
Herefter fattes elementet med en pincet, løftes lidt og skæres af . 
 
Der vil ofte være en let sivende blødning fra såret, som standses ved at påføre lidt 
jernklorid med en vatpind og/eller let brænding med en lille elektrode. 
 
Såret dækkes til sidst med et plaster/plasterforbinding. 
 
Efter operationen 

Der vil meget sjældent være smerter efterfølgende blot en let ømhed. 
Såret kan væske de første dage. Hvis der er tale om et tykt, gullig væske, kan der være 
tale om betændelse og lægen kontaktes. 
Hvis der skulle opstå hævelse, rødme eller udtalt ømhed omkring såret kontaktes lægen. 
Såret bør skylles med rent vand daglig eller hver anden dag. 
Såret dækkes med plaster indtil der dannes en tør skorpe. 
Helingstiden vil afhænge af sårets størrelse og lokalisation, men det vil typisk vare 1-2 
uger indtil der er dannet en tør skorpe. 
 
Ar 
Alle operationer i huden selv fjernelse af små elementer vil kunne medføre en vis 
ardannelse. 
Man vil opnå det bedste kosmetiske resultat hvis arret beskyttes imod stærk sol den 
første sommer efter operationen 
Nogle mennesker danner såkaldte keloider, d.v.s. at der dannes større ar end hos andre. 
Man må derfor nøje overveje vigtigheden af at foretage operationen hos disse personer. 
 

 

Svar: Du skal ringe på klinikkens telefon/ eller få email koder via www.lægevejn.dk  
inden for 2 - 3 uger for at få svar på, hvad hudprøven viser.  


